KONTAKTY, KTERÉ BY SE TI MOHLY
HODIT…

KURÁTOR PRO MLÁDEŽ

SOS Kompas
Adresa: Prostějov, Plumlovská 68
Telefon:773 686 600, kontaktní osoba Mgr. Regina
Šverdíková
Web: www.sos-vesnicky.cz
Kontaktní centrum
Adresa: Prostějov, Vrahovická 83
Telefon:777 454 789, 776 654 685, kontaktní osoba
Bc. Jana Kučerová
Web: www.podaneruce.cz

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Adresa: Prostějov, Lutinovova 1
Telefon: 777 916 288, 778 406 919, kontaktní osoba
Petr Kadlec, DiS.
Web: www.podaneruce.cz

Magistrát města Prostějova
Odbor sociálních věcí, oddělení sociální prevence

KURÁTOR PRO MLÁDEŽ…

KDE KURÁTORA PRO MLÁDEŽ NAJDEŠ?

…Tě vyslechne a poradí, když budeš potřebovat řešit

…na Magistrátu města Prostějova, Odboru sociálních věcí,

problémy s rodiči, kamarády, spolužáky

oddělení sociální prevence na ulici Školní 4 (naproti kina

…když budeš potřebovat pomoc jiných institucí a zařízení-

Metro), 2. poschodí, kanceláře číslo 323,324, 325, 326, 327.

policie, nemocnice…

KDY KURÁTORA PRO MLÁDEŽ MŮŽEŠ

…když budeš mít problém s drogami, alkoholem

NAVŠTÍVIT?

…když budeš na útěku z domova

…každý pracovní den…

…když budeš mít pocit, že potřebuješ s někým mluvit, na

v pondělí a ve středu od 8 do 17 hodin, v úterý a ve čtvrtek

něco se zeptat

od 8 do 16 hodin, v pátek od 8 do 14 hodin.
Mimo pracovní dobu, o víkendu a svátku mají kurátoři pro

…můžeš přijít i anonymně, nemusíš sdělit svoje jméno

mládež pohotovost a v závažných případech je možno

…můžeš přijít sám bez rodičů

republiky.

kontaktovat

kurátora

prostřednictvím

Policie

České

Můžeš i zatelefonovat..582 329 111, nebo 582 329 545,
…bude Tě provázet, když budeš trestně stíhán nebo

582 329 542, 582 329 551, 582 329 535, 582 329 341.

spácháš přestupek, nebo budeš mít neomluvené hodiny ve

Kontakty najdeš i na webové stránce www. prostejov.eu.

škole nebo jiné problémy
…budeš se moct ke všemu vyjádřit a budeš o všem, co se
Tě týká, informovaný…

Můžeš napsat i přes tento formulář:
http://www.ospod.cz/volna-sekce-1/kontaktujte-vasospod/olomoucky-kraj/prostejov/

